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 5 م لإ 17 نِكلو
 ولا بلا لإ بر ماعلا اذه يفف 1911 ماع ىَّتَح ِهْيَلِإ لوّصولا
 8 ةدايقب مملح « نائم ِناقيِرَق ٍدِحاو ِتْقَو يف

 اطي بلا فيدراك ءانيم نم َقَلَطْلا يناّثلاو ند
 ِدْيَّصِل عد ٍةّيدئلتكسا ٍةَنيِفَس ٍرهَظ َلَع كلذو ؛ توكس نتباكلا عدت

 5 ” افون ارينا عدت ١ « ٍناتيحلا



 يكل «ءانبلا ةئيتم تناك اتكلو ٠ ةَريِغَصض ةَنيفَس « افون اًريت ١ تناك
 ىلع ًةَرِداِق ن مل انف ٠ « اَريْغَص اهُمْجَح ناك الو . ِديلَجلا طْغَض َلَّمَحَتَت

 . َةمِئالُم حرا ٌنوُكَت امَدْنِع اهٍريِسَعل ٍةَعِر يدري اذهلو ءتاكرملا ليَ مزاللا يرجَحلا قل ني ريع تاي لْذَح

 يول بطلا لثي ديب هَ ]| هونت ينلا هلا تناك انو
 اًررت» ٍرْهَظ لع َلَمْحُي نأ نم م دب ال ناك اذ ٠ اهتتر يف اًلبوَط انقَو يضْنت
 . ماعّطلا نِم اهباَكْرو ةّئيفّسلا وحالُم ِهْيلِإ جاني ام لك «افون

 َةلانُم نكت مو ٠ «هتيادب 3 ال ُناَرَيَطلا ناك 141١ ماع يِفف
 كر كا اع انكسر وزهك ةليوط ب ميقا عيطَسَت "تارئاط
 بطلا ىَّتح ةيّسلا ني مادقألا لع 0 فارق وغ رسل ىلإ ل
 اًهّرُجََت تاب َرَع َلخاد اه امئوُعضَي ةميطأو ًمايخ ٍمُهَم ايدي اأو « يوتا
 محار ليلو بالكل

 ٌةدْرعَتم اهنأل + ايربيس نب م َلويحلا هذه توكس نئباكلا ىَرَتشآ ِدَقَلو
 ٍرْهْظ ىلإ ولا اذه ني اًناصح ٠5 لقت مت دَقو ٠ ٍديلَجلاو جلَللا لع
 . ءاوّهلا يف ٌناصحلا اهْنِم ٌلَدَتَي . ٍةَمْحَض تاعفار ٍةَطِساوب ٍةَئقَّسلا



 0 دل اذه 0 ص 0 ال راك

 لوُيخلاب ءانيغالا نع نيلوؤسم سريم ليسيسو ستوا 00 ناكر
 هذه َلَعل رتل 2 سريم نتباكلا َرَفاسدَقَل .بالكلاو

 ٍتابَرَع ّرَجِل ٌةَحِلاَّصلا بالكلاف « ايروُرَض مهافتلا اذه ناكو
 كاك بالكلا لإ اهني باثإلا لإ 0 نيا ا

 تو تيءاشا قلو
 00 "برق ةئيَِسلا ٍتدَحَأ امَدْنِع 7-35 0 يف
 | ٍةدَوجَتْلا



 يالكلاو لوُيحلا تَََجَت تِيَح «ادنليزوين نو « افون اريت ٠ ترحب
 ع 0 توكس نتباكلا اهارتشا يتلا

00 
 ١ تتاكو . اهلك للا يف اه ركأ لَ 0

 ةينكم تاكا سيرا يِرَجَحْلا مقل ليمارب نأ امك اي
 . لْيَخلاَو بالكلا َنِم ُدَدَع اهناج ىلإ ؛ اهِرْهَظ لع

 داك امو « ِةئيِقَّسلا ٍرْهَظ لع ٍءْيَغ لك ُرْمْغَ رنا
 مقل نب نا ٍةَرْشَع ءاقلا ىلإ ٌنوحاللا ةطضا ل ظ فر

 اهطوُقس َدْنِع ءرشفلا ليبمارب مطحن ال ىَلَح « رخَبلا يف ّيرَجَحلا
 . اهبناج ىلإ ٍةَسّسَكملا عئاضتبلا قيدانص « اهجَرْخَدَتو

 « ُتاَخَّضِلا تّداك امدْنِعو . ٍةَعْرَسب ءاملب 0
 1١ يِرَجَحلا محقلاب دمت «

 ١ ٍتَضرعَتو « ءاملا حرت َلَع 00
 امدنعو . ءالذلاب ِكّرَحْلا ةَقرَع نم ءاملا 0 نوحالكا دخأ انهو
 يشأ كلذ ناك ٠ ةَمئاع ٌلارت ال «افون اًريت» تّناكو « ٌةَفِصاعلا ِأَدَع
 . ةزجخملاب ُنوُكَي ام

0 



 أيِديلَج لب َلوأ ُئيمّسللا تّهَجاو ىَّنَح؛ ب ل

 ديلج الابج وَ لُك ةجاوث
0 

 لك اهنَأَك ٍديعَب نم وُدْبَت لابجلا وذه تناكو . را ةنب جاو هريس

 . ءاملا قو ةمئاع روحت ركنا نو ةمحص

 1 لابجلا و

 لا ا 31

 مادُقألا تائم اًناحا ع كلم عل ْ

 . ةّيلاعلا لابجلا ّنِم 0 ّيهو ٍديِدَش ٍءطبب ٌريسَت

 0 رخبلا يف األ بشت ء رثدبا ناش
 ربك ةقيقحلا يف اهو . انو هيَ ارب ةأجَق ليعقنت مل الا قزق 9 *

 . نانطألا َفولأ اهم ٍةدجاولا لكلا ُنْرَو ليو ءادج

 ١ كابجلا ّنِإف ةقانك ِءاملا نم ع جلت ناك انو

 يذلا رم هلت لك نم اًريغَض اًءُْج نِكلو « ٍرْحَبلا حطَس قّْوَف ًةَمِئاَع

 وأ َلَتْكلا هذه ٍجيِردّتلاب ٍرْحَبلا ْجاوْمَأ بيت مث . ءاملا حطّس َقْوَف ٌرهظَي

 بّبَسب تَنَوكَت ٠ ُةَمْحَض تاحْتُف لكلا هه ٍضْعَب فو . يلج لابجل

 رجلا جاوُمأو حايرلا ةطيساوب كلا ّنِم ءارْجَأ لك
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 | يِرْحّصلا ئطاشلا ىلإ َلِصَت نأ َلبق «ةيدياجلا لَا اهقوَق وُفْطَت ينلا .وايملا
 . يوُنَلا بطقا َِراَقِ

 أ اب وُدطَت يلا ةقيرطلا سفتب ٍرخَلا حطس ىلع وُفطَ ةّيديلَجا لكلا نإ
 ةيِبَش « ْفِصاوَملا اهَمِطَحُت نأ َل | ورذهو . ُةّيديلَجلا لابجلا
 ٍتائم ىلإ اًنابْحَأ اهئي قدجاولا ُلوُط ْلِصَي جلا ني ٍةَحَطَسم ٍةحْفَص
 ةلاحلا ذه يفو . طق مادقأ عضب ىلع اًنايخأ ديري الف اهّكَمتاَمأ . لايثألا
 انايحأ حواري اهكمنم نِكلو . اهِطَسَو ني رمت ءاهَمِطَحُت ان 3 عيطتسَت

 نالت ملف نب كعب ىرخأ

 ١.! تكلا نَع ُةَديعَبلا فِصاوَملا ْتِدْحُت امّدْنِعو
 اهّمِطَسُتو هيدا َلَُكلا جاومألا هذه 98

 دو« ةَرِيكتْلا مطِقلا

0 
 اناحاو

 ٌةّبخاص اًجاوما
 جاومألا لِوْحَت مَ

 ْنَع ةريثك اًمادقأ عِقَتَرَف ء ضب قو اهَضْعَب اهمَوَكَت

 ؟2 ةئديلجلا تكلا دقت ثنح قولا وه عي
 َرْبَع جرم كَلنَم يف اهقيرط قش ني نفسلا نَكَمتَت اذكهو « اهِضْنَب

 ةزاها 0 5 4 ّ 0 6-00 يو 8
 ُدَحَْأ ُدَمْضَي فورطلا هذه لْثم ينو . ةّيفاطلا ّيديلَجلا لّمْكلا بري
 تاّرملا ل َضْفَأ عالطيننأل يِراَصلا ىلغأ ين قارا ْةّضنِم ىلإ ٍةَرََبلا
 , كسلا كلذ عاتب ةََّدلا ٍريِدُم لإ زاعيالاو ِةَئيَّسلا ِكوُلْسِ

15 
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 «افون اًريت» يحالم ُلِصْمَت تناك 151٠١ ماع نِم داليملا ٍديع

 داليم َديع لْعفلاب ناك ْدَقل . اًدج ٌةليوَط ٌةقاسَم نآؤلا
 أ ال « واكل ىلع مي اك حلا ني ارح نكلو . ضي
 ضايبلا ةعِصاَنلا زلط ككا ب امان ١ ذر نار ا

 'نِم َّدَّسْناَو داع

 لإ ريا ؛ةكيجسلاك ةنيتسلا كحَب
 اعيش اوَُعْفَي نأ َنيحاللا اطسا يف نكي مو ازا لإ ةقؤلا الو رامأل

 َنوُحاَللا َفقَوَتو . ِةَئيَِّسلا ٍلْوَح ْنِم ُديِلَجلا َبوُدَي ىَّتَح راظتنألا ىَوس

 مالغألاب ةنيفّسلا ابرق «داليملا ديعب اولقتحاو لمَ يأ مايقلا نع باكل
 . متعب يف مه م. ٍداليملا يع ماعَط اوُدَعَأو . هال

 ا م نر ال ا
 ”د وَُبلاف  ةتالوكشلا بلع ٍجاليملا ٍديع مارت نو

 "تارَشَع « ٍديِلَخلا لَع « ةئبقّسلا َلْوَح ْفِقَت تّناكو للا فستم ىح

 ٌةَنَطْنِل !ا كلي 'عمْسَت ل تاوضَأ لإ تِصنو ٍةَقوُرْمْلا قيرطبلا رويط نم
 . لْبَق نم اههيشي ام
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 0 تاذ ٍدِيلَجلا 0 تلقت مث . ةليوط ٌةَدُم ةكيفتسلا ٍرْوَظ
 ابي ًةدِحاو نِكِلو . تابَرَع ثالث اهُدَدَع َناكو . ِةّيكيناكيملا

 درا نس



 لا ُْضَق ايناطيرب يف ءاتّلا ّلْصَق لباقُي
 يف برت نكت ل سلا نأ راب ليل لمعلا ناكمإلا يف ناك اذكهو
 اك طنا كلت ين ِاَنْيلا لْصَف نكلو ٍلْضَفلا كلذ يف ة لا كلَ

 لاجل عيسي ىرخأ ةقفاد اوك اني بجُْ اذهو . سر
 1 هرقل ف عت ال يلا ٠ رالف اشي ذأ
 . ضيا لطق يف راب لكن مسا امك ات ليل مالا روسي

 خاوكأ تن

 . اًديدَش ناك امُهَم

 0 تناك هولا تلا ةيلاعلا لابجلا اهِفلَ نمو ٠ تارتشتلاو

0 

 . مقل نك ا 1 يه



 كلذ ىو . بطلا نم يكنس وطفل برأ لإ بالاول هم دي

 اتْحَب ام ىلإ ةَقاضإلاب « ماعطلا

 أ يفككت ماعطلا نم كل ل نك نكت لا دلقلا ادع حا
 قي رَّطلا لوُط لع يني نأ توكس ُنتباكلا َرّرَك اذهو . ماي ٍةَعضِب نم َرثْكأ

 تيرا ٌماعطلاو «تيوكسبلاو نا اهف نر تزاحم بطلا ىلإ ٍَِدَؤْلا

 . ٌةلوُقْحَم ةفاسُم َرَخآو ٍنَرْخَم لك نيب نوُكَن ثِيَحِب

 ةلاحلا هذه ينو . ب رْمَي بطُقلا لإ ٍةَبستلاِب ءانشلا ّلْصَم َدَحَأ

 : وكي الف «ةملط اهلك ميلا
 اوُعِرْسُي لاجرو توكس نباكلا دع

 0 ب 0 اذكهو

 بي ام لقْنتو رجلا بالكو
 *:ةاعقن يف نرخ يأ يني نأ توكس نتباكلا ريت

 . يوتا بطلا بوُنَج

71 



 باكم نم ُلُقََتا ناكمإلا ين َسْيَلَ يلف ايلا لص ءانأ يف ام
 د ام 4 نوكت داكت َتِصاوَعلا نأ امك ٠ ٍناكَم لإ

 وكلا َنِم ب حا نأ اناسنإلا ُهَعَم يطب ال وَح لإ
 , طَقَف نئاقَد

 ونلاو ٠ اًروُقوَم ْماعَطلا ناكو « اًثفاد ناك دقق خاوكألا لخاد ام
 . اًياك

 بططُقلا ىلإ لوضؤواا درَجَم وه هقافرو توكس نئباكلا َس 0
 نع ةّيملعلا تامولثلا َنِم ٍرْدَق : منتج نوديرُب اوئاك لب 0

 . ءاتتلا لق اليخ ةَتطْنِلا يف ٍةَدئاسلا فورظلاو ديلا سْنَطلا

 موال نولي توكس نتباكلل َنوُقِفارملا ءامّلعلا ناك اذكهو
 ًهدَبلا َنوُمرَتعَي اوثاك يتلا ٍةَلَرإِ ةَمزاللا .تاودألا نوحي « ةَقِلَيْخْلا
 ردا لف لذي املاح

 « ةَريِخّصلا فعلا ني ٍدَدَع لإ امّسَقُم ا وكلا ناكو
 ا رطّسولا ينو . لخاّدلا نيم خ وكلا بنوت لوح

 ىنبو ؛ مي َ 1 را خوُخلا اذه لجناد ينو
 هل تناكف هقت تركس نتباكلا 0 رظمللا هَتَقْرَع ينارغوُتوُلا روض
 ْمّضَيو « ِهِتاظَحالُم ل لِجَسْيو ٍرارْمتسأب اهليخاد َلَمَْي ناكو . ةطاخ ةقرَغ
 . بطُقلا ىلإ ةّمِداقلا ٍدَلْحَرلا ةَطْخ

>34 



 لإ ةليوّطلا ُهَتلْح ْأَدْبَي نأ توكس نتباكلا َررق انهو .

 َنزاخَم يضاملا فْيّصلا نم ذه ةعامجلا تاكو . .

 رك اللا يل ارش ا ل 0

 رطاقن يفو . ّاوملب اهريخآ ىَّتح ُةَْيُت ٍديلَج ِةَبَرَع لك تناك .
 ا ياناس شاع نط هنأ وون 2م و ب لعوب

 ريلاؤارلا د ةرايخ

 هير
 3 0 دعي ودْوعلا قيرط يف امتي اولي 1 َكِلذو . 0 لِ

 . بلطقلا

 ّقيرَف ِةلحْرلاب ًادَبق ٠ ادّيَج ُسْفَطلا َحّبْصَأ لوألا َنيِرْشَت ٍرْهَش ينو

 يخل عبرت 'يكل ديالا تابع ادع وحي رهو « ةعامجلا

 . ةَروُرَصلا َدْنِع الإ ّرلا يف َمَدْخَتُْت الف « ُبالكلاو

 ا ردا د ف 0 00

 . ميلا يف "طَقق اليم َرَشَع
1 3 3 



 ٍتلظو . تلح ةَمَِقْلا يبرق ِءذَب لع عيباسأ هن انضم دق تناك
 0 0 ا ل ا 9 ا هذه 0 ا

 مَضَوف .رطَم لإ ذب اف وحن « ٍءْيَغ لك ْفِحاَلا ديلا مَع دق
 تّناع كلذ عمو « ٍديلَجلا َنِم تيب نار رو ليحل ةلاجرو توكس

 سفن اهنا لك نكد دف ةيرييشلا يالِكلا اًمَأ . ٍباذَعلا َنِم اًريبَك اًرْدَق 00

 . مانو ديلا نرخ َلخاد

 ا ل ام

 6-0 ِ َلِخاد ابطْمَألا 1 ا لِ اجب
 بئاذلا 0 ل
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 ةَفِصاعلا ءانْثَأ يف اًرِثَك تّساق دق ُلْيَحلا تناك
 نأ توكس نباكلا ىأرو . اليوط ٍةَلْحِرلا يف ٍرارْمِتْسَألا نم نكَمَتت ال
 7 قوق رسل يف رارئتسألا ىلع ليلا َرابجإ قل
 ناكو . ٍةَوَطخ لك يف ُهَلِخاد مرش يفادنا ناك
 . اهيَلَع راثلا قالطإ

 لاجل يَ يلا وسارع نم لام ني م ليلا تليف نأ دن
 مل اذهو «٠ تاجا 6 ي َلاجّرلا ناك ْدَقَق . بالكلا 1
 مهلا 6
 بالكلا 0 لِيَحلا مادقأ صوت تناك امك ٍديِلَخلا يف ُصوْعَت مهمادقأ

 َريسي نأ قيرَقلا َعاطتسآ اذكهو . ٍسْفّطلا ننال
 . عرس ألا وأ

 اذه َناكو . َريبكلا يِديلَجلا ًرجاحلا ْمَطْقَي قير ناك كلذ ءانْثَأ ينو

 ١ تائم « ضْرَألا لخاد لإ ٍرْخَبلا نم دمي ءايما َدِلَجَت اَجَتَم اًجيلَخ ٌزجاحلا

 0 ن١ ضل َقْوَق َنوريِسَي ٍةَرَم ول اوُحَبْصَأ اذكهو . ِراتْمألا
 قوق نودعسي عاملا دير: رياكاب ةاطقم تناك "ضرألا نآل ؛ اكتم كي

 ةيلاعلا يونا بطُقلا ِةَبَضَم نم رِدَسْنَي يذلا ءريبكلا يديلجلا لبجلا

 واجتناب اَديعب اَطْوَش ْمَطَق دق يجورلا ا ناك ِتْقَولا كلذ ينو

 توكس 0 ٌراس يتلا قيرّطلا نم َلهْسَأ « ىَرخأ رقي رط ةطساوب بطلا
 . : لح ند اكن فرن ترك نكي لد هتعامَجو
 | ني يأ هيف نكي مل «ٌقاح قابرس يف نايل ناك

 ال . رخآلا قي نرقلا ناكم



 يذلاو ءاليم ني رشِعو َةَنِم 0 ال ب ل ا

5 
 ىلع ةّصاخ 00 0 ولاد ماعلا َن

 اوُماقأ اذكهو . مت 3 ,

 ديري رويل قرط لوط
 ٠بالكلا قرف ة وعل تْقَولا ناح

 قير ٌلاجر ناكو

 . اليم نيشخنو ةكوعبزأ َوْحَن اف

 ل م هوك ايس يذلا ماعطلا ىلإ د ةفاضإلاب «ىّرخأ َنِزاْحَم 3

 دال دنع الارث تك

 يهو ؛بالكلا مه ,دارظتب َنوُعْدَوُي نوقابلا قيرقلا ةارلأ نك اند
 مهمامأ قابلا ةليوطلا ةقاسملاب دارا را

 ع ةفادلا مك َلخاد ةلاحلاب ْمُهلاح نوثراقُيو ٠ بطلا ىلإ ٍلوُصْولل
 يبدد هد لُجَرد سر امهو « ةَدئاعلا بالكلا اقئاس اهل 6 يتلا
 ل يرتعدو سريم لظو . يرتعد ىَعْدُي
 0 0 ريش نا ادلب يل ماعّطلا نيب ِهْيَلِإ ناجاَتخَب ام نصي
 . نزاخملا يف ورمل ٍةَمِْطَألا
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 ٍةَعِداخ ِةَقَبَطب ا

 ٌ 0 نو قامغألا 4 اهيف طقس ٌناسْنإلا اهْظظِحالي 00 اذإف

 . ةداع حطّتلا َيِوَتْنُم يديك يَ ف ّقَيَسَمْلا ُدِيلَخلا ُنوُكَيالو

 َلّقْسألا َديِلَخلا لَمْجَت َرْثْلا ٍديلَجلا َّنِم نانطألا نييالف

 « يس ل ا
 . اًهوَح ِناَرَوَدلا وأ اهلَسَت

 ةقلألا كلي لإ سلب انفادو اسهم ٌُسْفَطلا حّبْضأ ءانثألا وره ينو
 اب دج دولا ديد عطل ُلاَرَي ال تاك ُهّنكلو « ةيديلَجلا

 | روُسجلا ةباذإل اًيفاك كانه فيلا ناك ءكلذ سو اعلا احن

 . ٍرَطَحلا ةَديِدَش حبْضُتِل 3 ٍةّيديلَجْلا قوُقشلا َقْوَف

 قيل ءاضْأٍَأ دام ديع موي وه دليلا ديع موي ناك نأ ثدَح

 قوُقشلا ٍدَحَأ يف رطوُقسلاب « وداليم ٍديعب ُلُجَيلا َلَفَتحاف . يلشال همنا
 نسح نم نكلو لا يلا « ديلا ضار ىتتلب قلتم "لع أ ا

 . وذاقْنِإو هلاشينا َنِ ُهُوالَمُر َنكَمَت نأ لإ « اهُدوُقَ

 اال



0 52 00 57 3 ّ 
 ٌدَدَع ةاع , يديلجلا رومدريب رن مق َدْنِع نوم َرْخَم مقأ نأ َدْعَبو

1 
 ا قيرفلا دار ذأ

 دعاس دج 400 ع هيأ اهثطق قرشا

 معو .ونؤلا نيه ةانيسلا َنكمأ ام لت هيف اتَعَضَو « نْخَم

 ع أ يذلا « ٍريبَكلا محلا ىلإ ٍةَدْوَعلا قير "تدب

 . اليم َنيِسْمَحنو ِةَ

 ةتناننفللا بيِصأ لا وله تناك

 بالكو ُلاَجّرلا 5 0 يك ةّدعاقلا 4 البلا اليم 5-55 58

 َنِم ٍةَدَعاسْلا بطل ُهَدْحَو نيرك ّبَّهَدو « امُهََم َةَدوُجْو
 - #2 5 2 ا يّ

 نوثالّتو ةسمخ اًهوُط يتلا «قيرّطلا كلت يف نيرك ىّضْمَأو . مّدَقَتْلا

 . ةعاس َةَرشَع ينامث اليم

 نم



 ٍةدْوَعلا نم نيركو يلشالو ٌرئافيا تنانتفللا نم لك نكمَت اريخأو
 نتباكلاو ء توكس نتباكلا ناك ٍتْقَولا كلذ ينو . ةَدعاقلا ْممَحُم لإ مالّسب
 ٌرئافيإ فصلا طباضو ٠ ُنوسلو روتكدلاو « زروب تنانتفللاو 0
 نم راغلا كرار ديلَخا نوخفاكت لايمألا تاني دعب لع

 ةوقفارمو توكس نيباكلا ىضمأو . اليم يبرأ سو هب نيدجاسما نم

 تا ا

 0 مهرِءاشَم ١ تدحأ بطلا نم نوب
 ء بطقلا ىلإ اوُلِصَي ْنأ 0 دورتك 3 دَقَف . َةسامَحْلاب
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 0 رانإ كلت تناك . بالكو ناجي ماد را لع ملأ كو

 كلت َقْوَق نوري لاجرو , وك د تاك

 انكيإ



 توكس ننباكلا َلَصَو « 141 يناقلا َنوناك نم َرَشَع عباّسلا ينو

 1 ٍةَرِغَص ٍةَمْيَخ ليخاد ينو . يبوُنلا بطُقلا لإ
 َنسدنمأ نئباكلا َنِم َةَلاسر َدجَو « يجيورَنلا

 نيرا لرش را
 و . اًرطح ملاعلا نِطانَ ِدَشَأ يف ٍةقيِحَ



 ٍةَفِصاع ىلإ ٌةَأْجَف ْتَلَوَحَت « ٍرْمألا َلّوُأ ْممئدَعاس يتلا َحايرلا ّنِكلو
 يسر مو 6.

 ًاوُدِدَحُي نأ ْمِهلَع بْعَّصلا َنِم 00 جوّ ًاطقاست دادزا و «

 ّعباّسلا يف يفوتك « ُهاوُق اَمَعْضَأ ّقاّشلا َرَثَسلاو « اَه َضَرعَت ينل َةَطقّسلا

 . طاش نو َرَشَع
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 هم 7 25
 د اوُموُقَي نأ ْمِهلَع ناك «٠ اج ٍةَعَبَأ يَ يرفلا دارفأ ن

 َلّصاو كلذ عمو . َةَثَسَمو ده لاجر ُةَنْسَح اهُرِجْنُي ناك ١ لامع

 0317 دحر ردكطو ةديدط تابوغط هنو قف كشرط مايل

 يف ايم بَ ني رك اوُعطْقَي نأ مَ آ يف ْنْكَي مل مايألا ضْعَب

 ْوَأ تاعاس َينامث ماعطلا َةَبَرَع ٍةَبوُعصِب َنوُبَحْسَي مو ٠ دجاول مْ
 . اَرْفَع

 يف اوُءَطْتَي نأ ,س اسأ َلَع مهتاباسح اب دق اوثاكو
 لق رئيت قارلا ف اولاك كل دليم 1١ ْوَأ لايْمَأ ةرشع
 . يلاتلا ِنَرْخْلا ّلِإ لوصول َلْبَق يبي ماعطلا َنِم ْمَدْنِع ام ناك اذهو

 لأ مهرس َحَبْضَأو « اًهْعَض ْمُهئاْجَأ تةادزاف 1 2 ا

 ”ني َّلَقَأ ىلإ ٍةَرارَحلا ُةَجَرَد ْتَضَتَحْلا امَدْنِع اًءوُس ْقطَح ٌدادزاو

 محال قوُحسلا هبي ام لإ ديلا وحن «ٍرْفَصلا حضن وَ هَ 4١
 ضأن « ريعان لمَ ةَيَرَعلا بحس حّبضأو « (ةردوبلا)

 - لإ لللصو انلكت اوناك لظَحلا هوم اوهجاو. ىرخأ
 َنودِيَتْعَي ناك! نم بك رج لاس دق ويف دوقولا َتْيَر نأ َنوُدَحي 1

 | ةسراقلا يالا كلي يف اه نوهت ينل« راقلا لاعشإل ِتْئَزلا لع

 ني نوعي اوئاك امك ٠ وقول تْيَر يف صْقَن نم اوثاعُي اوحّبْأ اذكهو

 . ةمِهْطَألا ين صْقَن

3 
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 ٍةَدِش نم بيِصأو

 لاَ ناكف ؛ دج ةديدظ ستوأ نياكلا ةيلصإ تناكو

 !وواسإ لِإُه هلال د
5 

0 0 

 ل ٠ ًةليوط ٍتاعاس َنوُضْمُي ْمُهَلَعَج ٠ ْمُهَعَمٍ ضير

 جاو ليم عطق

1 
 ا ررق دق 4

 لي لح اب ست نزل في
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 اطقق للاجر ةلالث ىَر ةَسَْحلا ٍريخّصلا رتل دار نينا 1
 وسلا ءادْرلا يضارألا نم اليم َنيِسْسَحو هك اوُعطَْب نأ لع ناك
 الث دي ىلع لا نأ وري اوئاكو . تلا نب اوُجْنَي يكل «ٍديلَجلا

 نأ اوُعاطَتْسأ + هيك اوُلَصَو اذإ « ٍدوُولاو ماعطلاب اتسم اًَيَمم اَنَرْحَم طَقف اليم
 اذككهو . ريق ريع او او سيو + مدا اوني « د

 اهو « اهتوحلت نانو ١ ديلملا ةيرغأ ندعأو ؛ ويلا ىلع اوما
 . وخرلا ٍديلجلا َلخاد ٍقْمعب ٌةّصِب ةَصِئاَغ

 0 5 0 أ 2 ٍوليدج ني '

 ةرشع ٌوْحَن مولع يقبو ٠ 'طَقَف اليم رت اما ارسل لاك

 . يلاثل ٍنَوْلا ِنَرْخم لإ اوُنِصَب قرد لانأ

 ةَفِصاع ِمِلَع انه سيواخلا مؤبلا حاب ينو
 . مهكَاص يذلا رظَحلا ِءوُس ل ِةَْلَح

 ّمْطَق اوعاطتسا ٍوَلَق « ِةّيديلَجلا يضارألا ني اليم َرَشَع َدَحَأ ٍدوُتولاو
 اوثاك ٍةَعاس ّلُك ينو .. هْضّدلاو يناكلا ماعطلا لع اوُلَصَحَل « ةقاسكا
 ةركلو . تبن دق هللا ةقيصاعلا َنوُكَت انأ لمآ لَ ٍةميَسلا نم َنوُلطُي

 ٌةَوْسَق د ُدادْرَت "تّراص ةَفِصاعلا ! .. يحتم ُليحّرلا َحّبْضأو . امنعَو هون
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 نم
 ْدَّقف ِةَراَرَحلا َةَجَرَد ام .هطقق نيَمْوَي

 كا ا ا ا ٌةَمِصاعلاٍِتْلَظ
 0 يفي ام وولد . ماعّطلا

 2 ملا َتْحَن َةَجَرد َنيِعَبْرَأ تناك

 0 2 تاو م اج م 0
 '..ءورو وأ ماط َنوُذ ءروللا ايف ليخدم الل لاجل ناكف
 َدَحأ دق ُدْربلا ناكو . ُسْفَّطلا َجِرَْي نأ « ةعاس َدَْب ةعاس وري مو
 عباصأب ُهَمَلَق توكس نتباكلا كَمْسأو . اًضْيَأ ْمَهوُفْعو ْمُهَماظِع ٌرَخْنَي
 1 ب دم يل ل كرا

 نيذلا يقافر ْنَع او ُّصضِ دَّصِي يدك تاكل ءانشِع انّنَأ دل :

 تتاك ٌهَّصِو « ٍدَلَجاَو ٍربَّصلاو 0 ةَعاجّشلا نم ِرْدَق ”غأ يس

 - متامِلكلا وده نكلو . ُةَفِطاوَعو يزيلكنا نطاوُم لك رِعاشَم هَ
 يزال اين نكي نإ دجال ٠ اولا اينو اضاف ىلا انةاسجاو «٠ هليلَقلا

 أو ٠ ٌةَفِصاعلا ٍِتأَدَه 2 اأو

 0 يبطل كاتّشلا طبه مث . ٌةَنِماَص
 0 حم اذكهو . ٍفقَوَت نود ببت حايرلا 2ع 5

 ٍةكراحُم أب ٍةدعاقلا محم يف نيدوُجوملا

 خيرات اهَدِهَش ينل يقال تارماغلا لجأ
 1 ّمامأ بجاولاب دوُمشلاو ةَميرعلاو ةعاجّشلا تمر ِيِرََبلا ا

5 1 
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